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Č.j. MV- 33128-25/VZ-2021 

Přílohy: 2 

 

RÁMCOVÁ DOHODA  

 NA  

 „DODÁVKY BENZÍNU NATURAL 95 DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROKY 2022 AŽ 
2024“ 

Číslo smlouvy dodavatele č. 1:   Číslo smlouvy  

centrálního zadavatele: 
MV- 33128-25/VZ-2021 Číslo smlouvy dodavatele č. 2: 

 

Článek 1 

Účastníci 
 

 1.1 Česká republika - Ministerstvo vnitra 

 Se sídlem: Nad Štolou 936/3 Praha 7, PSČ 170 34   

IČO: 00007064 DIČ: CZ 00007064 

Zastoupená:  Mgr. Lenkou Přibovou 

                        ředitelkou odboru veřejných zakázek 

                        e-mail:

Kontaktní osoba:  

                        Ing. 
                        tel.:  e-mail:

 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo výdajového účtu:
ID DS:  6bnaawp 

 

(dále jen „centrální zadavatel“) 
na straně jedné a 

 

1.2 Dodavatelé:  
 

Dodavatel č. 1: 

 

 

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. 

Se sídlem: Záluží 1, 436 70 Litvínov 

 IČO: 27597075     DIČ: CZ27597075     DIČ k DPH: CZ699000139 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 Oddíl: C Vložka:   24430            

 

*MVCRX05UNYH4* 
MVCRX05UNYH4 
prvotní identifikátor 
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 Jednající (zastoupen): 
Ryszard Pilch,  jednatel 

Jiří Winkelhöfer, ředitel Jednotky obchodu Rafinérie (na základě pověření) 
tel.: 

 

Kontaktní osoba: 

 tel.:  e-mail: 

  

 Bankovní spojení:
 

 

 

č. účtu: 
ID DS:  upm88qu 

Dodavatel č. 2: MOL Česká republika, s.r.o. 
Se sídlem: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 IČO:  49450301 DIČ: CZ49450301 

 Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

 Oddíl: C Vložka:     96735     
 

 Jednající (zastoupen): 
Richard Austen a Tomáš Griglak - jednatelé 

tel.:         

 

Kontaktní osoba:  
 Tel.: e-mail:

  

Bankovní spojení
 č. účtu: 

ID DS:  93pchfn 

 

 

 

(dále jen „dodavatel“)  
na straně druhé 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),  
tuto 

 

rámcovou dohodu 

na „Dodávky benzínu Natural 95 do vlastních úložišť pro roky 2022 až 2024“ 
(dále jen „Rámcová dohoda“) 

 

 
 

Úvodní ustanovení 
 

Článek 2  
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Účel Rámcové dohody 

2.1 Účelem Rámcové dohody je zabezpečit pro roky 2022 až 2024 plynulé zásobování odběratelů 
pohonnými hmotami v souladu s jejich potřebami do jejich vlastních úložišť, a to až do výše 
předpokládaného objemu pohonných hmot v litrech uvedených v článku 5.3 Rámcové dohody. 

2.2 Odběrateli pohonných hmot jsou organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 Rámcové 
dohody, a další veřejní zadavatelé rovněž v této příloze uvedení (dále jen „odběratel“ nebo 

„odběratelé“).  
2.3 Podkladem pro uzavření Rámcové dohody jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili 
v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření Rámcové dohody, první až 
třetí v pořadí. 
2.4 Zadávací řízení na uzavření Rámcové dohody bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 24.05.2021 pod evidenčním číslem Z2021-018364. 

 

Článek 3 

Předmět Rámcové dohody 

3.1 Předmětem Rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) platných 
pro dodávky pohonných hmot specifikovaných v článku 5 Rámcové dohody, které bude realizovat 
příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých odběratelů na základě kupních smluv, které 
odběratelé jako kupující s příslušným dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou (dále jen 
„Kupní smlouva“ nebo „Kupní smlouvy“). 
3.2 Dodavatelem příslušným k uzavření Kupní smlouvy na dodávky pohonných hmot je dodavatel, 

kterého je odběratel povinen písemně vyzvat k akceptaci návrhu na uzavření Kupní smlouvy, tedy 

postupem stanoveným v souladu s § 134 zákona a článku 4 Rámcové dohody. 

 

Článek 4 

Postup při uzavírání Kupních smluv  

4.1 Odběratel prostřednictvím elektronického nástroje NEN vyzve účastníka Rámcové dohody, 
který se v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody umístil jako první v pořadí, návrhem na 

uzavření Kupní smlouvy. Dodavatel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
(návrhu na uzavření Kupní smlouvy) prostřednictvím NEN sdělit odběrateli, zda předložený návrh 
na uzavření Kupní smlouvy akceptuje či neakceptuje. V případě, že se dodavatel v uvedené 3-denní 
lhůtě nevyjádří, má se zato, že dodavatel předložený návrh na uzavření Kupní smlouvy neakceptuje. 
Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě sdělil odběrateli, že předložený návrh na uzavření Kupní 
smlouvy akceptuje, je povinen ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy (návrhu na 
uzavření Kupní smlouvy) odeslat odběrateli podepsanou Kupní smlouvu. Odmítne-li tento účastník 
Rámcové dohody akceptovat návrh na uzavření Kupní smlouvy, vyzve odběratel k akceptaci návrhu 
na uzavření Kupní smlouvy toho účastníka Rámcové dohody, který se v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody umístil jako další v pořadí. Tímto způsobem bude odběratel postupovat 
až do doby, kdy bude uzavřena Kupní smlouva nebo kdy odmítne akceptovat návrh na uzavření 
Kupní smlouvy účastník Rámcové dohody, který se v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody umístil jako poslední v pořadí. Odběratelé budou uvedeným způsobem dle potřeby vyzývat 
návrhem na uzavření Kupní smlouvy účastníky Rámcové dohody průběžně až do výše 
předpokládaného objemu pohonných hmot v litrech definovaných v čl. 5.3 Rámcové dohody. 
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 4.2 Kupními smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány na základě Rámcové dohody. 

Na jejich podkladě bude vybraný dodavatel dodávat zboží jednotlivým odběratelům uvedeným 

v příloze č. 1 Rámcové dohody. Kupní smlouva nesmí být v rozporu s Rámcovou dohodou. 
4.3 Kupní smlouva bude uzavřena mezi odběratelem, na jeho vlastní účet, a dodavatelem, který 
v souladu s čl. 4.1 Rámcové dohody akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy.  

4.4 Odběratelé vyzývají dodavatele návrhem na uzavření Kupní smlouvy postupně podle svých 
aktuálních potřeb v závislosti na kapacitě jednotlivých úložišť pohonných hmot maximálně však do 
předpokládaného objemu pohonných hmot v litrech podle článku 2.1 ve spojení s článkem 5.3 
Rámcové dohody.  

4.5 Odběratelé mohou vyzývat dodavatele návrhem na uzavření Kupní smlouvy po dobu účinnosti 
Rámcové dohody. Uzavřené Kupní smlouvy nesmějí obsahovat závazek žádné ze smluvních stran 
k plnění před 1. 1. 2022, ani k plnění po 31. 12. 2024. 

4.6 Smluvní vztahy vznikající z uzavřených Kupních smluv se řídí právní řádem České republiky, 

zejména OZ a Rámcovou dohodou. 

 

Obchodní podmínky 

 

Článek 5 

 

Technická specifikace pohonných hmot 
a předpokládané celkové množství 

5.1 Obchodní podmínky sjednané v Rámcové dohodě platí pro dodávky pohonných hmot, jejichž 
technická specifikace a předpokládané množství jsou stanoveny v článku 5.2 a 5.3 Rámcové 
dohody. 

5.2 Technická specifikace: 
 

Benzín automobilový Natural 95  
Jeho distribuce je řízena normou ČSN EN 228+A1, od 1.10. do 15.11. benzín třídy C1, od 
16.11. do 21.3. benzín třídy D, od 22.3. do 21.4. benzín třídy C1 a od 22.4. do 30.9. benzín třídy 
A.  

  

5.3 Předpokládané množství:  
Benzín Natural 95      20 623 000 litrů 

5.4 Příslušný druh pohonných hmot v souladu s článkem 5.2 Rámcové dohody a konkrétní 
množství uvede odběratel v příslušné výzvě, respektive v návrhu na uzavření Kupní smlouvy. 

 

 

Článek 6 

 

Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva 

6.1 Dodavatel se zavazuje dodat pohonné hmoty vždy nejpozději do 2 pracovních dnů, nebo 
v případě závozu nad 12 000 litrů do 48 hodin, ode dne nabytí účinnosti Kupní smlouvy, anebo 
v případě, kdy na základě Kupní smlouvy dochází k plnění po částech ode dne potvrzení příslušné 
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dílčí objednávky prodávajícím. V rámci jednotlivých výzev k akceptaci návrhu na uzavření Kupní 
smlouvy může odběratel dobu dodání prodloužit. 
6.2 Místem dodání je úložiště pohonných hmot příslušného odběratele. Místa dodání podle 
jednotlivých odběratelů jsou uvedena v příloze č. 2 Rámcové dohody. 

6.3 Konkrétní místo dodání odběratel uvede v příslušné výzvě k akceptaci návrhu na uzavření 
Kupní smlouvy. 

6.4 Dodavatel je povinen při dodání pohonných hmot v místě dodání předat odběrateli atest kvality 
pohonných hmot a stáčecí lístek. 

6.5 Odběratel nabývá vlastnického práva k pohonným hmotám, jakmile jsou mu pohonné hmoty 
dodány a je potvrzen příslušný dodací list. 

 

Článek 7 

Technické podmínky dodání  
7.1 Dodavatel se zavazuje dodávat pohonné hmoty při dodržování podmínek stanovených v dohodě 
ADR o přepravě nebezpečných věcí přepravcem pohonných hmot. 
7.2 Dodavatel se zavazuje dodávat pohonné hmoty pouze vozidly (cisternami), která jsou vybavena 
zařízením s tiskárnou na přepočet stočených litrů na litry stočené při 15° C. Odběratel uhradí za 
dodávku pohonných hmot kupní cenu, pouze však za množství přepočtené na litry stáčené při 15° C 

dle stáčecího lístku.  
7.3 Technicky zdůvodněný úbytek pohonných hmot v průběhu přepravy se stanoví podle vyhlášky 
č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování 
minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů. 
7.4 Centrální zadavatel si vyhrazuje, že veřejní zadavatelé budou v průběhu let 2022 až 2024 čerpat 
pohonné hmoty postupně dle potřeb a možností jednotlivých úložišť, přičemž však minimální 
objem objednávané pohonné hmoty na jeden závoz bude 2000 litrů s tolerancí +/- 5 (pět) %. Pokud 
technologické zařízení závozového místa neumožňuje závoz minimálně 2000 litrů, bude minimální 
objem 1000 litrů na jeden závoz. 

 

Článek 8 

Vady  

8.1 Dodavatel je povinen dodat pohonné hmoty v množství, druhu a jakosti (technické parametry) 
dle Kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v Rámcové dohodě včetně 
podmínek pro přepravu pohonných hmot do místa dodání. Odběratel je povinen dodané pohonné 
hmoty převzít a zaplatit kupní cenu.  
8.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku 8.1 Rámcové dohody, jedná se o vady plnění. 
Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu pohonných hmot, než určuje Kupní smlouva. 
Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.  
8.3 Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaných pohonných hmot již při dodání, je oprávněn 
odmítnout jejich převzetí a od příslušné Kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu 
pohonných hmot, než určuje Kupní smlouva. Odstoupení od Kupní smlouvy bezodkladně odběratel 
písemně oznámí dodavateli. 
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8.4 Vady, které se týkají jakosti dodaných pohonných hmot, které odběratel zjistí až po převzetí 
dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oznámení 
reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle 
Kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na 
odstoupení od smlouvy podle článku 8.3 Rámcové dohody.  

8.5 Při dodání náhradního plnění u vad zjištěných po převzetí dodávky postupuje dodavatel tak, že 
vadnou dodávku z úložiště odčerpá a dodá náhradní pohonné hmoty v souladu s článkem 8.4 

Rámcové dohody. Dodavatel má současně povinnost uvést stav nádrže do původního stavu, to 
znamená odčerpat celý objem nádrže a dodat nejen správné množství a druh pohonných hmot dle 
objednávky/smlouvy, ale i doplnit nádrž o pohonné hmoty, jež byly vlivem vadného plnění 
dodavatele znehodnoceny a musely tedy být odčerpány společně s nesprávně dodanými pohonnými 
hmotami. 

8.6 Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu včetně případné 
škody na motorových vozidlech způsobené použitím vadných pohonných hmot. 
8.7 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti Rámcové dohody provést 
kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaných pohonných hmot u kteréhokoliv odběratele 
podle přílohy č. 1 Rámcové dohody. Provedením kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou 
osobu. 

 

Článek 9 

Ceny pohonných hmot  
9.1 Dodavatel se zavazuje dodávat pohonné hmoty (Natural 95) po dobu účinnosti Rámcové 
dohody jednotlivým odběratelům dle výše minimální slevy v Kč bez DPH uvedené v tabulce 

v tomto článku. Výše slevy vyjadřuje slevu z veřejného cenového indexu na trhu s pohonnými 
hmotami, a to konkrétně Unipetrol Index Czech (dále jen „UIC“) viz webový odkaz 
http://www.unipetrolrpa.cz/CS/NabidkaProduktu/rafinerske-

produkty/Stranky/Unipetrol_Index.aspx. UIC je veřejně dostupný cenový index vyjadřovaný za 
1000 litrů pohonné hmoty při 15 stupních Celsia, přičemž indexová cena je neměnná pro daný 
aktuální den a zveřejňuje se vždy v čase 00:00 hod. pro daný den.  Ceny pohonných hmot (index) 

jsou stanovovány s ohledem na současný stav ekonomiky, vládní fiskální politiku a tržní podmínky 
určované vývojem na světových trzích s ropnými produkty.   
 

Tabulka výše slev dodavatelů za 1000 litrů benzínu Natural 95: 

 
obchodní název 

dodavatele 

výše minimální slevy z UIC 

v Kč bez DPH – Natural 95 

Dodavatel č.1 
ORLEN Unipetrol RPA 

325 

Dodavatel č.2 
MOL ČR 

-750 (záporná sleva) 

 

9.2 Výsledná cena dodaných pohonných hmot v rámci jednoho závozu musí odpovídat vždy 
indexové ceně UIC platné pro den závozu ponížené o slevu. 

http://www.unipetrolrpa.cz/CS/NabidkaProduktu/rafinerske-produkty/Stranky/Unipetrol_Index.aspx
http://www.unipetrolrpa.cz/CS/NabidkaProduktu/rafinerske-produkty/Stranky/Unipetrol_Index.aspx
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9.3 Ve výsledné ceně ponížené o slevu jsou zahrnuty rovněž náklady dodavatele vynaložené 
v souvislosti s celními poplatky, přepravou pohonných hmot do místa dodání a náklady spojené 
s povinným obsahem biolihu v benzínu. 
 

Článek 10 

Platební podmínky 

10.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním 
převodem na základě faktury vystavené dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání 
a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací 
list potvrzující, že dodávka byla dodána odběrateli v požadovaném množství a kvalitě. 
10.2 Faktury musí obsahovat č. j. Kupní smlouvy, č. j. Rámcové dohody, ke které se dodávka 
vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ. 

10.3 Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
příslušnému odběrateli. Elektronické faktury musejí být ve formátech:  

UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 či UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice) či ISDOC/ISDOCX 

(Information System Document) verze 5.2 a vyšší 
nebo  

bude akceptovatelný i elektronický formát PDF/A, a to za podmínky bude-li tento dokument 

doručen prostřednictvím datové schránky 

nebo  

pokud se dohodne odběratel s dodavatelem jinak. 

   

10.4 Faktury předložené v prosinci 2022, 2023 a 2024 musí být doručeny odběrateli nejpozději do 
18. prosince daného roku do 15:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v 

daném roce a splatnost takové faktury se stanoví na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 
10.5 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu 
odběratele ve prospěch účtu dodavatele. 
10.6 Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Rámcovou dohodou nebo obecně závaznými 
právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje 
nebo jiný druh plnění než dohodnutý v příslušné Kupní smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě oprávněného vrácení 
faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vystavené faktury odběrateli.   
10.7 Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.  

 

 

Článek 11 

Sankce 
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11.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu 
splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení. Výše úroku z prodlení není omezena. 
11.2 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění 
dodávky pohonných hmot dle Kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaných pohonných 
hmot včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 
11.3 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro 
odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaných 
pohonných hmot včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 

1 000,- Kč za den. 
11.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo 
oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
11.5 Pokud centrální zadavatel odstoupí od Rámcové dohody dle článku 14 Rámcové dohody, je 

oprávněn požadovat po příslušném dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

 

Článek 12 

Komunikace stran Kupních smluv 

 

12.1 Veškerá právní jednání mezi odběrateli a dodavatelem se uskutečňují písemně v elektronické 
podobě.   

12.2 Písemnosti lze doručit elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky, nebo 
jiným způsobem při zachování elektronické podoby. 

12.3 Adresa či kontakty uvedené v Kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným 
písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že 
takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně. 
 

 

 

Společná ustanovení k Rámcové dohodě 

 

Článek 13 

Doba trvání Rámcové dohody 

 

13.1 Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána účastníky Rámcové dohody, 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. ledna 2022. Rámcová dohoda se 

uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá  dnem 31. prosince 2024, nebo dnem  vyčerpání 
předpokládaného množství pohonných hmot v litrech uvedeného v článku 5.3  Rámcové dohody, 

podle toho, který z uvedených dnů nastane dříve. 

13.2 Po dobu účinnosti Rámcové dohody lze Rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou 
účastníků Rámcové dohody. Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody za 

podmínek uvedených v čl. 14 Rámcové dohody. 
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Článek 14 

Odstoupení od Rámcové dohody 

14.1 Centrální zadavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení 
Rámcové dohody příslušným dodavatelem. Odstoupení od Rámcové dohody je účinné pouze ve 
vztahu k příslušnému dodavateli. Vztahy centrálního zadavatele s ostatními dodavateli vyplývající 
z Rámcové dohody tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od Rámcové dohody není 
důvodem k odstoupení od Rámcové dohody ze strany ostatních dodavatelů. 
14.2 Podstatným porušením Rámcové dohody ze strany dodavatele je,  

a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně ve dvanácti případech, nezávisle na konkrétním 
odběrateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě výzvy odběratele v souladu s článkem 4.1 
Rámcové dohody akceptovat návrh na uzavření Kupní smlouvy, nebo ačkoliv ho neodmítl, nezašle 
podepsanou Kupní smlouvu příslušnému odběrateli ve lhůtě podle Rámcové dohody, 

b) pokud   od Kupní smlouvy uzavřené s tímto dodavatelem na základě Rámcové dohody odstoupil 
některý z odběratelů nebo více odběratelů, pokud k takovému odstoupení od Kupní smlouvy došlo 
minimálně ve čtyřech případech. 
14.3 V případě vadného plnění, tedy plnění v rozporu s technickou specifikací podle článku 5.2 

Rámcové dohody, v jehož důsledku vznikne odběrateli škoda velkého rozsahu (ve smyslu § 138 

odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), je centrální zadavatel 
oprávněn od Rámcové dohody odstoupit bez ohledu na dosažení minimálního počtu vadných 
plnění. 
 

Článek 15 

Odpovědnost za škodu 

15.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním na základě této Rámcové dohody a 
příslušné Kupní smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ. 

15.2 Dodavatel odpovídá za plnění svých závazků vyplývajících z Rámcové dohody a příslušné 
Kupní smlouvy v rozsahu uvedeném v  Rámcové dohodě. 

 

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 
16.1 Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
OZ a zákona. Veškeré spory vzniklé z Rámcové dohody, Kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, 

budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory 
řešeny před obecnými soudy ČR.  

16.2 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad  
a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v Rámcové 
dohodě, včetně ceny za předmět plnění, 
b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli 
v souvislosti s Rámcovou dohodou nebo příslušnými Kupními smlouvami, nejsou informace 
důvěrné ve smyslu § 1730 OZ, 
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c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli 
v souvislosti s Rámcovou dohodou nebo příslušnými Kupními smlouvami, nejsou obchodním 
tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

16.3 Centrální zadavatel a odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou 
v souvislosti se zákonným uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem 
v souvislosti s Rámcovou dohodou nebo Kupními smlouvami. 
16.4 Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle Rámcové dohody a Kupních smluv nezasahuje 

do práv duševního vlastnictví třetích osob. 
16.5 Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna na základě dohody účastníků Rámcové 
dohody, pouze takovým způsobem, kterým nedojde ani k porušení § 222 zákona, ani k porušení 
jiných ustanovení zákona či ustanovení jiných účinných právních předpisů. 
16.6 Na důkaz toho, že účastníci Rámcové dohody s obsahem Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Rámcová dohoda byla uzavřena 
podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 
 

16.7 Nedílnou součástí Rámcové dohody jsou Přílohy č. 1 a č. 2. 

Příloha č. 1 – Seznam veřejných zadavatelů (odběratelů)  

Příloha č. 2 – Místa úložišť pohonných hmot  
 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY ÚČASTNÍKŮ RÁMCOVÉ DOHODY 

 

Zástupce centrálního zadavatele  
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Mgr. Lenka Přibová 

 

Dodavatel č. 1   ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

 

 

 

 

 

Ryszard Pilch, jednatel 

 

 

 

 

 

Jiří Winkelhöfer, ředitel Jednotky obchodu 

Rafinérie 

 

 

 

 

Dodavatel č. 2  MOL Česká republika, s.r.o. 
 

 

 

 

 

Richard Austen 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Griglak 
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Příloha č. 1 k RD 
 

 

Seznam veřejných zadavatelů (odběratelů) 

Veřejný zadavatel 

Záchranný útvar HZS Hlučín 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze 

Zařízení služeb pro MV Praha 

Ministerstvo vnitra 
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Příloha č. 2 k RD 
 

 

Místa úložišť pohonných hmot v resortu MV 

Odběratel Adresa úložiště 

    

Záchranný útvar HZS Hlučín 

  

  

  

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 

  

  

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

  

  

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

  

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

  

  

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje 

  

  

  

  

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

  

  

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje 

  

  

  

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

  

  

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

  

  

  

  

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

  

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

  

  

  

  

  

  

  

  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

  

  

  

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Královehradeckého 
kraje 
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
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Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
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Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
  

  

  

  

  

  

  

  

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

  

  

  

  

  

  

Správa logistického zabezpečení Policejního 
Prezídia 

  

  

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV 
v Praze 

  

Zařízení služeb pro MV Praha 

  

Ministerstvo vnitra 
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Legenda: 

HZS -Hasičský záchranný sbor 

PS - požární stanice 

ÚO - územní odbor 
 


